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  َعلَمِين ُحمَمدٌ َعلَمِين ُحمَمدٌ 
  )20احللقة (

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم.

احلمــــد هللا رب العــــاملني، وصــــلى اهللا وســــلم وبــــارك علــــى عبــــده املصــــطفى ونبيــــه اتــــىب، ورســــوله 
  عليه أفضل الصالة وأمت السالم.-املرتضى، وخريته من خلقه، سيد والد آدم 

  عليه أفضل الصالة وأمت السالم.-ن نبينا يف حديثنا ع -أيها اإلخوة-مرحًبا بكم 
 ،اللهـم أيـد اإلسـالم بأحـب العمـرين«دائًما مـا يـدعو يقـول:  -صلى اهللا عليه وسلم-كان النيب 

  .»إما بعمرو بن هشام
  من هو عمرو بن هشام؟

  أبو جهل.
  .»أو بعمر بن اخلطاب«قال: 

وكـان -فخـرج يوًمـا  ،األمـور يلعـاومكان ُحيب مكارم اخلـالق   -رضي اهللا عنه-عمر بن اخلطاب 
-يف الطريق التقى به نعـيم  ،-صلى اهللا عليه وسلم-يريد قتل النيب  -ا على اجتماع قومهصً حري

  وكان أسلم وال يعلم به؟-قال: إىل أين يا عمر  -رضي اهللا عنه
  قال: إىل حممد.
  قال: تريد ماذا؟

  آهلتنا. وسب  ،وسب ديننا ،فرق مجاعتنا ،قال: أريد أن أقتله
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  متشي على األرض وقد قتلت حممًدا؟ كو تاركال: أو تظن أن بين عبد مناف ق
  .نيشاؤو قال: أقتله ويفعلوا ما 

  قال: قبل أن تقتل حممًدا أصلح أهل بيتك.
  قال: أي أهل بييت؟
  فقد واهللا أسلما. ،وزوجها ختنك سعيد بن زيد ،قال: أختك فاطمة

حلقـــة  ،وخبـــاب بـــن األرت جيتمعـــون لقـــراءة القـــرآن فـــذهب وكـــان زوجهـــا ســـعيد ،فغضـــب عمـــر
  سبحانه وتعاىل.-يقرؤون فيها كالم اهللا 

عمر اجلميع يهابه قبل اإلسالم وبعد  ،فقرع الباب فتغيب خباب ،ملا دنا عمر مسع هينمة الكالم
  فتغيب يف خمدٍع حىت ال يراه عمر. ،اإلسالم

  فقال: ما الذي مسعته؟
  قالوا: ما مسعت شيًئا.

  أخذ سعيد بن زيد قال: بلى مسعت أنكم أسلمتم وتابعتم حممًدا على دينه.ف
  قالوا: ما أسلمنا.

  أسلمنا وتابعنا حممًدا على دينه. ،فلما أحل عليهم قال سعيد: نعم
  رضي اهللا عنها وأرضاها.-أذا  ىفأدمت فاطمة لتنقذ زوجها فضرا فأت ،فضربه وبطش به

  قال: هل لديكم شيء مما جاء به حممد. ،عنق أخته خجل وقعد ملا رأى عمر الدماء تسيل عل
  ألن القرآن طاهر وأنت جنس. ،واهللا ال متسه حىت تطهر ،وكنا نقرا القرآن ،قالوا: نعم

فأخــذ  ،واسـتقبل حيـاًة جديـدة ،فغسـل مـع هـذا الوضـوء والغسـل الشــرَك والبـدع واملعاصـي ،تطهـر
ــا َمــا) 1( طــه﴿القــرآن وإذا بــه  َزْلَن ــْرآنَ  َعَلْيــكَ  أَنـْ ــْذِكَرةً  ِإال ) 2( لَِتْشــَقى اْلُق ) 3( َيْخَشــى ِلَمــنْ  َت
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 ِفـي َما َلهُ ) 5( اْستَـَوى اْلَعْرشِ  َعَلى الرْحَمنُ ) 4( اْلُعَلى َوالسَماَواتِ  اْألَْرضَ  َخَلقَ  ِممنْ  تـَْنزِيًال 
نَـُهَمـا َوَمـا اْألَْرضِ  ِفـي َوَما السَماَواتِ   يـَْعلَـمُ  فَِإنـهُ  بِـاْلَقْولِ  َتْجَهـرْ  َوِإنْ ) 6( لثــَرىا َتْحـتَ  َوَمـا بـَيـْ

 رهُ ) 7( َوَأْخَفى السِإَلهَ  َال  الل  قال: أين حممد؟ ،] 8-1[طه  ﴾اْلُحْسَنى اْألَْسَماءُ  َلهُ  ُهوَ  ِإال  
واهللا إين ألرجــو اهللا أن تكــون قــد أصــابتك  ،قــال: يــا عمــر ،فخــرج خبــاب بــن األرت مــن مكانــه

  مد.دعوة حم
  قال: وما ذاك؟

  .»اللهم أيد اإلسالم بأحب العمرين«قال: إنه يقول: 
  قالوا: هو يف دار األرقم بن أيب األرقم.

قــالوا: يــا رســول اهللا  قــرع عمــر البــاب. ،ذهبــوا إىل الــدار وكانــت يف الصــفا بعيــدة عــن أعــني النــاس
  هذا عمر.

  ذلك قتلناه بسيفه.وإن أراد غري  ،بذلناه اً خري إن أراد  ،قال محزة: أدخلوه
أمــا آن لــك أن  ،يــا عمــر«قــال:  ،وأخــذ بتالبيبــه -صــلى اهللا عليــه وســلم-دخــل عمــر فقــام النــيب 

واهللا مـا أرى أن تسـلم حـىت تنـزل  ،أما آن لـك أن تشـهد أن ال إلـه إال اهللا وأين رسـول اهللا ،تسلم
  .»بك قارعة من السماء

  سول اهللا.قال: أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممًدا ر 
  قال: َمن أكثر الناس ينقل احلديث؟ من منام ينقل احلديث. ،خرج عمر

  فقالوا: فالن.
  السالم عليكم. ،فذهب إليه فقرع عليه الباب

  قال: عليك السالم عليك يا عمر.
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  قال: أما علمت؟
  قال: ال.

  قال: لقد أسلمت.
  د صبأ عمر.لق ،وإمنا خرج وقام يف الناس ،يقول: فواهللا ما أغلق باب داره

  وعمر يقول: بل أسلمت وتابعت حممًدا على دينه.
  وقام العاص بن وائل بإبعاده عن هؤالء. ،فاقتتل مع أهل مكة حىت قاتلهم

كـان أيًضـا هـو   ،لإلسـالم واملسـلمني اً وفخـر ومكانة  اً وعز  اً نصر  -رضي اهللا عنه- كان إسالم عمر
  :فخرج املسلمون يف صفني ،بداية ظهور قوي للمسلمني

  صف يقوده عمر. -
  جل وعال.-وانقادوا هللا  ،وأذعنوا ،قد آمنوا وأسلموا مجيعهموآخر يقوده محزة؛  -

  ويف قصة عمر وقفة يف غاية األمهية:
ســيؤيد هــذا الــدين بعــز عزيــز أو  -عــز وجــل-وأن اهللا  ،منصــور -جــل وعــال-أوهلــا: أن ديــن اهللا 

  به الكفر وأهله. -عز وجل-يُذل اهللا  وذل  ،يعز اهللا به اإلسالم وأهله عزٍ  ،بذل ذليل
لكنــه مـن خـالل تارخينــا وجـدنا أن قـوة املســلمني دائًمـا تــأيت  ،وقـد يكـون قــوة املسـلمني يف كثـرم

  جل وعال.-بقوة إميام ومتسكهم بدين اهللا 
  وهي غزوة حنني. ،غزوة واحدة كان العدد أكثر يف صفوف املسلمني منه يف صفوف املشركني

مـن املسـلمني يقـول آلخـر  رجـالً وإذا يب أمسـع  ،رضي اهللا عنه: "إين لفي اجلـيش-أبو هريرة  وليق
  قال: ال زم اليوم من قلة". ،وهو ينظر إىل األعداد الكبرية يف صفوف املسلمني

  واهلزمية هي الكثرة؛ فلن زم اليوم من قلة. ارةسواخلإذا كانت موازين الفوز 
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ــــْومَ ﴿ قولــــه: -جــــل وعــــال-فــــأنزل اهللا  ،اهلزميــــة للمســــلمنيفكــــان يف بدايــــة املعركــــة  ــــْينٍ  َويـَ  ِإذْ  ُحنَـ
ـــَرُتُكمْ  َأْعَجَبـــْتُكمْ  َلـــمْ  َكثْـ  َولْيـــُتمْ  ثُـــم  رَُحَبـــتْ  ِبَمـــا اْألَْرضُ  َعَلـــْيُكمُ  َوَضـــاَقتْ  َشـــْيًئا َعـــْنُكمْ  تـُْغـــنِ  فـَ

  اهللا عليه وسلم.صلى -لنبيه  -جل وعال-مث أتى نصر اهللا  ،]25: [التوبة ﴾ُمْدِبرِينَ 
 وهـذا مـا حـدث بإسـالم محـزة ،يؤثر يف قـوة املسـلمني ويف ضـعفهم اً واحد اً شخصأيًضا قد يكون 

والذي قال ابن عبـاس: "واهللا لقـد   -رضي اهللا عنه-وبإسالم عمر بن اخلطاب  -رضي اهللا عنه-
  رضي اهللا عنهم مجيًعا. ،كان إسالمك عزا يوَم أن أسلمت يا عمر"

- رضـي اهللا عنـه: أن املسـلمني كـانوا ينظـرون إىل عمـر- أيًضا من الوقفات املهمة يف حيـاة عمـر
 ،ويف بطشـه بأهـل اإلسـالم ،كما ينظرون إىل أيب جهـل يف شـدته علـى املسـلمني -رضي اهللا عنه

ن هــذا العــدو ســيتحول أفلــم يكــن خيطــر ببــال أحــد مــنهم  ،-رضــي اهللا عنــه وأرضــاه-ويف قوتــه 
  صلى اهللا عليه وسلم.-بًعا للنيب ليكون تا

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم-مما يدل على هذا األمر: ما رواه ابن إسـحاق أن بعـض أصـحاب النـيب 
 يتأليـوكـان زوجهـا قـد ذهـب  ،فمـر عمـر بـامرأة يُقـال هلـا أم عبـد اهللا ،وقد يؤوا للهجـرة للحبشـة

  عبد اهللا؟فمر ا عمر قال: هو الرحيل واالنطالق يا أم  ،بشيء
فطأطـــأ عمـــر برأســـه  ،-جـــل وعـــال-نريـــد أن نعبـــد اهللا  ،فتنتمونـــا يف ديننـــا وعـــذبتمونا ،قـــال: نعـــم
  وانصرف.

  أتى زوجها قال: َمن ذاك الرجل الذي كان هنا؟
  قالت: إنه عمر.

  قال: وما حدث؟
  قال: قلت له كذا فقال كذا.
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  فقالت: واهللا إين ألرجو أن ُيسلم.
  : أيسلم عمر؟! واهللا ال يسلم عمر حىت يسلم محار عمر.فقال زوجها أبو عبد اهللا

 ،-جــل وعــال-ومــع هــذا أدركتــه رمحــة اهللا  ،-رضــي اهللا عنــه وأرضــاه- كــان ميؤوًســا مــن إســالمه
 َال  ِإنــكَ ﴿ جــل وعــال:-وهلــذا يقــول اهللا  ،لســنا حنــن الــذي نــوزع الرمحــة ونــوزع اجلنــة علــى النــاس

  .]56: [القصص ﴾َيَشاءُ  َمنْ  يـَْهِدي لهَ ال َوَلِكن  َأْحَبْبتَ  َمنْ  تـَْهِدي
 ،وجيلبــون خبــيلهم ورجهلــم لــدعوة النــاس ،يبــذل الــبعض يف ســبيل دعــوة اآلخــرين الغــايل والنفــيس

وذاك الــذي يبتعــدون عنــه وإذا بــاخلري يطــرق قلبــه فيــتلفظ ــا لســانه  ،ومــع هــذا ال حيققــون نتيجــة
  رسول اهللا.وأشهد أن حممًدا  ،فيقول: أشهد أال إله إال اهللا

  اآلن نعود إىل أهل مكة:
 نأوجنـــد كـــذلك  ،قـــد كـــان يف أمـــاٍن مـــن قومـــه مـــن بـــين هاشـــم -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-النـــيب 

رضــي اهللا -ومــن بقــي يف مكــة فقــد قــووا بإســالم محــزة وعمــر  ،املســلمني قــد هــاجروا إىل احلبشــة
  عنهم مجيًعا.

فــاجتمع  ،وأن يُقــاطعوه -هللا عليــه وســلمصــلى ا-مل يتبقــى أمــام أهــل مكــة إال أن ُحياصــروا النــيب 
وُعــرَض علــى بــين  ،ُعــرَض األمــر علــى أيب طالــب فلــم ُجيــب ،وبــدؤوا يتدارســون األمــر ،أهــل مكــة

وأال يبتـاعوا مـنهم  ،فكتبوا بيـنهم كتابًـا أال يتزوجـوا مـن بـين هاشـم وال يزوجـوهم ،هاشم فلم ُجيب
  وأال جيعلون جتارة تصل إليهم. ،وال يبيعوهم

فـاجتمع مـع بـين  ،-صـلى اهللا عليـه وسـلم-بو طالب على ابـن أخيـه حممـد بـن عبـد اهللا فخشي أ
فكان أبو طالب إذا خيم الليـل بظالمـه يـأيت بأحـد  ،هاشم وبين عبد مناف يف ِشعب بين هاشم

  وينام النيب يف مكان آخر. -صلى اهللا عليه وسلم-أبنائه لينام مكان النيب 
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 ،-صـلى اهللا عليـه وسـلم-وإمنـا محيـة حملمـد  ،ليس لدينـه -ه وسلمصلى اهللا علي-هنا ينصر النيب 
يف خلقــه  -جــل وعــال-وهللا ،أن ينصــر كــافٌر مســلًما ،لألمــور -جــل وعــال-وهــذا مــن تقــدير اهللا 

 نـَزْلنَـا َنْحـنُ  ِإنـا﴿سـيؤيده بغـري أهلـه  -عـز وجـل- وهذا الدين إن مل يُنَصر بأهله فـإن اهللا ،شؤون
  .]9: [احلجر ﴾َلَحاِفُظونَ  َلهُ  َوِإنا الذْكرَ 

فأخــذوا وثيقــة وأتــوا برجــل يقــال لــه  -وهــو احلصــار-أمجــع أهــل مكــة علــى أن يفعلــوا هــذا األمــر 
صـلى -فقـال النـيب  ،مث أخـذت فعلقـت يف جـوف الكعبـة ،فكتـب هـذه الوثيقـة ،بغيض بـن عـامر
-صلى اهللا عليه وسلم-نيب أصابته دعوة ال ،فأصيب بالشلل ،»اللهم ُشل يده«اهللا عليه وسلم: 

  وكذلك كل من يسعى خبيله ورجله يف حماربة اإلسالم واملسلمني. ،
مل يعــــد أهــــل مكــــة  ،وبــــدأ احلصــــار ،دخــــل بنــــو هاشــــم وبنــــو عبــــد منــــاف يف شــــعب بــــين هاشــــم
ومنعــوا عــنهم  ،ومنعــوا عــنهم الطعــام ،يســمحون ألي بضــاعة جتاريــة تــدخل إىل ِشــعِب بــين هاشــم

وأهلهــم ال ميلكــون أن  ،م املــاء؛ حــىت بــدأ الصــبيان يتاضــغون مــن شــدة اجلــوعومنعــوا عــنه ،الــزاد
  يقدوا هلم شيًئا.

واهللا لقـد كنـا نأكـل ورق الشـجر مـن شـدة  ،يقول أحد الصحابة: واهللا إين لفي ِشعب بين هاشم
  اجلوع.

فوضـعوه علـى  ،فإذا به جلد بعـري ،فسمعا شيًئا حتت أقدامهم ،منهم كانا يسريان نياثنويقول إن 
  النار مث أكلوه.

وهو من بين هاشم ومل يدخل معهم: عمـه  -صلى اهللا عليه وسلم-كان من بني من قاطع النيب 
  أبو هلب.
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 ،-صـلى اهللا عليـه وسـلم-وكالمهـا أعمـام للنـيب  ،وهنا تأيت املفارقـة بـني أيب طالـب وبـني أيب هلـب
فلقي هند بنت عتبة  ،ة ضد قومهووقف مع أهل مك ،فرفض أبو هلب أن يدخل يف هذا الشعب

لقــد نصــرُت الــالت والعــزى وتركــت  ،قــال: أرأيــت يــا هنــد ،زوج أيب ســفيان وكانــت علــى الشــرك
  .يأهل

  قالت: جزاك اهللا خريًا أن تركت أهلك.
  صلى اهللا عليه وسلم.-فكان هذا أيًضا مما كان يؤمل قلب النيب 

كـان مـن بـني هـؤالء   ،مـون بتهريـب الطعـامفكـانوا يقو  ،حاول بعض أهل مكة أن يسعى يف األمـر
ويف ليلــة  ،فكــان يبعــث هلــا الطعــام باخلفيــة -رضــي اهللا عنهــا-وهــو عــم خدجيــة  ،حكـيم بــن حــزام

الطعـام ال يصـل  أنوبينما هو قد محل طعامه على ظهر ناقته ومعه غالمه كان أبـو جهـل يتأكـد 
  صلى اهللا عليه وسلم.-إىل النيب 

  فقال: إىل أين يا حكيم؟
  ال: طعام لعميت خدجية أسله إليها.ق

  قال: واهللا ال تفعل.
  قال: واهللا ألفعلن.

  فأتى أبو البخرتي بن هشام قال: ما الذي حيدث؟
  حممد. ىلإقال: يريد أن يبعث بالطعام 

  فدعه يرسله إليها. ،وكان على الشرك: إمنا هو طعام لعمته-قال أبو البخرتي 
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فأخذ أبو البخـرتي حلـي بعـري ميـت ففلـع بـه رأس  ،ا أبو جهلوكان خبيثً  ،مث حدث بينهم مشادة
لكنــه ال يقــيم صــلب بــين  ،وكــان الطعــام يــدخل ــذه الطريقــة باخلفيــة ،أيب جهــل فأدخــل الطعــام
  هاشم وبين عبد مناف.

وكما مجعنا وإياكم على سـرية  ،أسأل اهللا رب العرش العظيم أن جيعلنا وإياكم من اهلداة املهتدين
وأن  ،أسـأل اهللا العظـيم رب العـرش الكـرمي أن جيمعنـا علـى حوضـه -صلى اهللا عليه وسـلم-النيب 

  يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة ال نظمأ بعدها أبًدا.
  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.

  
  
  
 


